Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst
c/o Helsinki Think Company
PL 25
00014 Helsingin Yliopisto
Y-tunnus: 2578230-1

Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst on Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellinen
tiedekunnan Metsätieteiden laitoksen opiskelijoiden vuonna 2013 perustama osuuskunta.

Haetaan Helsingin yliopistolle yhtä (1) opetus- ja
tutkimusavustajaa
Metsätieteen osastolla on käynnissä useita yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen
kehittämishankkeita. Osaston runsasta (noin yksi artikkeli per päivä) ja korkeatasoista julkaisutoimintaa
halutaan tehdä entistä tunnetummaksi. Lisäksi tutkijoiden vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa pyritään
tarkoituksenmukaisesti lisäämään esimerkiksi sosiaalisen median kautta ja näin saavuttamaan tutkimuksen
suurempaa vaikuttavuutta. Koulutuksessa on myös käynnissä useita hankkeita, joilla opetusta avataan ja
sen vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa lisätään.
Osasto on mukana kolmessa avoimessa verkkokurssissa: ks. mooc.helsinki.fi ja siellä ”Suomalainen metsä”,
”Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen” ja ”Ilmasto.nyt”
Työtehtävänä on avustaa
1) yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämisessä sosiaalisen median kautta
2) avoimen verkko-opetuksen (MOOC) kehittämisessä
3) kurssien ”urasuunnittelu ja portfolio” sekä ”metsäekonomian kenttäkurssi” suunnittelussa.
Työn sisältöä suunnitellaan tarkemmin yhdessä työnantajan ja työntekijän kanssa.
Hakijalta edellytetään sitoutumista työtehtävään ja kiinnostusta niin verkko-opetuksen kuin tavallisen
opetuksen kehittämiseen. Työ edellyttää metsätieteiden kandidaatin tason tutkintoa. Tehtävään valitaan
hakija, joka ei ole vielä valmistunut.

Työaika: osa-aikainen, n. 10-16 h/viikko. Alkaen mahdollisimman pian – 30.4.2019.
Palkkaus: 11-14€/h + 9 % lomakorvaus. Palkka määräytyy työntekijän kokemuksen perusteella ja se
maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaan.

Etsimme:
Henkilöä, jolla on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja kiinnostusta kehittää opetusta
Kandidaatin tutkintotodistus metsätieteistä ja hyvä suomen kielen taito
Hyvää organisointikykyä ja some -osaamista
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Tarjoamme:
Mahdollisuuden saada kokemusta kehittämishankkeesta
Pitkää työsuhdetta ja kokemusta laajasta yhteistyöstä yliopiston kanssa
Erinomaista työtä päästä vaikuttamaan metsäalan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen
Opiskelun oheen loistavasti sopivaa työtä

Eduiksi luetaan Uniforstin jäsenyys. Rekrytointipäätökset pohjautuvat Uniforstin rekrytointikriteereihin.

Hae paikkaan lähettämällä kirjallinen hakemus ja CV sähköpostitse liitteellä 27.11.2018 mennessä
osoitteeseen vaino.vahteristo@uniforst.fi. Kerro hakemuksessasi tehtävään liittyvä osaamisesi.
Paikka täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä. Lisätietoja antavat henkilöstövastaava Väinö
Vahteristo ja HIljahenna Tomminen (hiljahenna.tomminen@uniforst.fi). Henkilöstövastaava
yhdessä toimitusjohtajan ja hallituksen kanssa vastaa rekrytointien etenemisistä.

